
Архив „Въпреки.com” 

 

РЕФЛЕКСИИ: Андрей Даниел създава свободно пространство за 

студентите си 

 

„Нещото, което като усещане съм имал през всичките тези години е било желанието да 

създам друга атмосфера. Не тази, която може би по моето следване и по следването на 

мои батковци е имало в България”. Това казва художникът проф. Андрей Даниел, един 

от участниците в проекта на фондация „Въпреки” – „Учители и ученици в 

изобразителното изкуство” /на снимката – Андрей Даниел /д./ с част от своите 

ученици – участници в изложбата в Градската галерия във Варна при откриването й/. 

Споделя пред “въпреки.com”, че по време на неговото следване го е притеснявало 

усещането за някаква нормативност, за някакви правила в изкуството. „Неща, които 

мен лично ме ограничаваха. Имах неприятното усещане за стеснени рамки пред 

възможността, която въобще живописта има. Тя е безкрайно свободно пространство, в 

което има място за всеки, който иска да каже нещо в нея. Така че общо взето, ако 

трябва да говоря като някакъв вид преподавател, това ми е било старанието. Да осигуря 

това пространство, да внуша това усещане, че би трябвало студентите да се почувстват 

свободни, да мислят, да виждат, да усещат. И че това е ценното – всеки да разкаже за 

своя ракурс към този свят”, признава художникът. 

Откъс от разговора с проф. Андрей Даниел можете да чуете тук 
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Разговаряме с него в Градската галерия във Варна, където в четири зали се откри 

третата изложба от проекта „Учители и ученици в изобразителното изкуство”. В нея 

участват близо 60 ученици на Андрей Даниел не само от България. И това са само 

около една трета от всички студенти, които са минали през неговото ателие от около 30 

години. Художникът е поканил своите ученици за тази изложба, но 

те сами са избрали с какво да се представят. 

Както и самият Андрей Даниел – неговият избор за собствена творба е картината „Моят 

остров”. Може да се тълкува какво събира на своя остров, но при всички случаи 

неговият остров е духовно пространство, което се стреми да предаде и на своите 

ученици. На откриването пък на изложбата присъстваха близо една трета от 

участниците. А подготовката за нея беше и изпитание, и удоволствие за нас като 

организатори, помощници, но и леко странични наблюдатели. Защото тя беше резултат 

на няколкомесечни усилия и на Андрей Даниел, и съпругата му Олимпия Даниел, на 

неговия ученик и асистент, също участник в изложбата Константин Костов, както и на 

художничките Яна Стойчева и Марта Райхел. Активност и партньорство по проекта и 

като предварителна организация, покани към художниците, така и при получаването на 

творбите, тяхното съхраняване и самото им аранжиране. И прекрасно взаимодействие с 

професионалния екип на Варненската галерия. 



 

Андрей Даниел - “Моят остров” 

Питаме Андрей Даниел дали е доволен от това, което вижда във вече готовата изложба. 

„Не става дума за доволен и недоволен. По-скоро аз искам да си отговоря какво се е 

случило. Това са най-различни хора със свои характери, виждания, живеещи при най-

разнообразни условия, които имат своите погледи към този свят. И по-скоро аз се 

интересувам да видя всички тези погледи”, казва художникът и преподавател. И все пак 

какво е усещането му за това, което се е случило? „Първо най-елементарното усещане 

е, че като че ли 

съответните времена са вибрирали около теми, 

сюжети някакви, които са били може би по-разпознаваеми, по-типични за времето си. 

Като че ли хората, които са по-живели ще могат да усетят различните времена в тази 

експозиция. Имаше периоди, в които примерно студенти, които идваха от Македония, 

от Кипър, от Гърция, правеха впечатление на социално мислещи. Търсещи социално 

изражение на своите картини и работи. Неща, които по това време, преди 15 години 

примерно, в България, като че ли го нямаше това в изобразителното изкуство. 

Напоследък като че ли започва и в България да се появява, но по съвсем друг начин. Не 

така пряко и не така документално, както за тези картини, за които говорих преди 

малко. Има разбира се, епохи, в които като че ли сме доста силно скачени съдове с 

някакви европейски и световни явления, има епохи, в които сме доста по-херметични. 

Любопитно е, разбира се и имам голямата надежда, че някой колега изкуствовед ще се 

заинтересува. Защото това е реална анкета без никакви предубеждения, обективна. Аз 

помолих тези мои колеги, бивши студенти да изберат нещо, което те самите харесват и 

да ми изпратят. Не съм избирал работите. Това е техният избор. Така че анкетата в 

кавички или без кавички е много обективна”, казва проф. Даниел. 



 

Така изложбата тръгна от София… 

В разговор преди време за „въпреки.com” Андрей Даниел каза: „Да учиш студентите е 

ужасно относително нещо в изкуството. Разбира се, че има дисциплини, предмети, 

които са набор от фактология, набор от история на нещата и т. н., които трябва да се 

учат. Другото, което прави изкуството изкуство е вкусът, усетът към реалността, 

истината, нещата, явленията. Това е нещо, което се създава, не съм сигурен дали от 

учителя се създава. 

Учителят надушва процесите в студента, 

че са започнали, че нещо ври и кипи там, започва да подпомага тези процеси. Много 

често тези процеси спират или въобще не почват, или тръгват накриво и тогава въобще 

нищо не става. Тогава някак си не могат да се поправят нещата. Затова е и толкова 

рисково това занимание. Защото, както се казва, смъртността на таланта е огромна и 

неочаквана. И не знаеш от какво изчезва така смисълът в една личност. Това, за което 

си говорим е как да се съхрани и да се създаде възможност непрекъснато да се 

синтезира смисъл”, каза тогава професорът художник. 



 

И така се започна във Варна… 

А сега добави: „На времето имаше обстоятелства, в които обичах да разказвам една моя 

история, която бях измислили само за себе си, за да почувствам реално свободата. 

Всички знаем как в легендите библейски Господ – Бог е направил Земята, направил е 

всичко, сътворил е човека, сътворил Ева от реброто му Адамово и им казал - плодете 

се. Това е странният въпрос – не му ли стигат тия двамата, които са абсолютно 

съвършени, като всичко останало, което е направил. И полека – лека, полека – лека, те 

се плодели, плодели и напълват Земята. Защо? И аз стигнах до извода, че просто 

Господ е толкова суетен, че той иска да бъде погледнат от всички възможни страни и да 

се огледа в тези погледи. И понеже той е безкраен, както се казва в Библията – Господ е 

голям, той е безкраен, му трябват и безкрайно много огледала – хора. И в тази 

многотия, в това многообразие на погледи и ракурси, ще се очертае неговият истински 

вид, размер. Така че ако приемате тази приказка, моят възглед е това – всеки трябва да 

гледа от своята гледна точка. И това е ползата от художника”. 



 

Яна Стойчева /л./ и Олимпия Даниел при подреждането във Варна 

Но дали той също не се опитва да се оглежда в своите студенти, го питаме шеговито. 

„Да, мъча се да се видя в тях и Слава Богу, не се виждам много, много. Слава Богу!”, 

казва също с усмивка Андрей Даниел. „Пък и не бих искал да видя нещо от себе си. 

Защото формалната страна на научаване кое как се прави, не ме е интересувала. Тя ми е 

безинтересна. Това разнообразие на посоки, което се получи в тази експозиция, то ме 

радва. Това показва, че 

може би съм създал някаква атмосфера, 

в която е било възможно всеки да намери себе си”, споделя професорът и е 

категоричен, че в това е смисълът на преподаването. А на пресконференцията и 

разговора преди откриването на изложбата освен, че благодари на всички, които са се 

отзовали да участват в тази изложба, сподели, че това е доста рисковано начинание, 

което накрая се оказало интересно, а след известно време можело да се окаже и 

полезно. 



 

Андрей Даниел и Константин Костов 

„Какво ми се струва, че вложихме в тази изложба? Може би една надежда да се получи 

една картина на това какво точно се е случило в България в последните 25-30 години 

първо в нашата област. А чрез нея може би хората ще се замислят и за другите области 

на обществения живот. Както виждате, изложбата е многолика в много посоки. Слава 

Богу, това 

дава отговор на въпроса дали съм бил деспот – не съм бил. 

Това може би е дало възможност на доста от колегите да намират своя път и да 

продължат да го търсят. Много ми е приятно, че колеги, които заминаха в чужбина, се 

отзоваха на поканата. Колеги, които са от чужбина, но учиха в България, също приеха 

поканата. И по този начин полека – лека изложбата се оказа, както се казва, с 

международно участие”. 



 

Според изкуствоведа проф. Чавдар Попов тази изложба и целият проект е една много 

интересна изява. По думите му Андрей Даниел има способността да култивира в своите 

студенти висока култура на живописния изказ. В неговите представи концепцията, 

метафорите, парадоксите, вървят ръка с майсторството, овладяването на занаята, а без 

това не можем да се говори за истинско изкуство. А една от студентките на Андрей 

Даниел дошла за изложбата специално от САЩ - Кейт Джелингхаус освен 

благодарности за неговото човешко отношение към студентите си, отбеляза и неговата 

взискателност като отношение към картината. Както и за ролята на концепцията, но и 

интуицията И цитира негови думи: Ръката ти е по-мъдра от главата. 

„И това не съм забравила – платното и ръката. 

Това е много специално, красиво нещо”, сподели Кейт. А проф. Чавдар Попов добави: 

„Зад тази многообразна палитра виждаме нещо свързано със сериозността на работата, 

с професионализма. Това е задълбочена, всекидневна работа, който Андрей провежда 

много деликатно. Неговите ученици реагират не само с признателност, но и със 

съзнание за важността на работата. Доказват своята жизнеспособност и адаптивност 

към всякакви провокации. В тази изложба виждаме самите автори и Андрей преобразен 

през собствените си ученици, която затвърждава нашата представа за него като 

художник. Изложбата е събитие, което заслужава нашето внимание и пожелавам на 

Андрей да запази тази искра като преподавател”. 



 

Кейт Джелингхаус дойде специално от САЩ за изложбата 

Както вече стана дума, изложбата „Проф. Андрей Даниел и ученици” е третата от 

проекта на фондация „Въпреки” - „Учители и ученици в изобразителното изкуство”. Тя 

ще продължи в Градската художествена галерия на Варна до 7 май, а след това ще бъде 

показана на части в три столични галерии – „Стубел” /на 21 май/, галерия - книжарница 

“София прес” /29 май/ и галерия „Академия” /19 юни/. А на 10 май в Националната 

галерия - Квадрат 500, зала 19 ще бъде експонирана последната изложба от проекта – 

„Проф. Николай Майсторов и ученици”. 

Какво иска да изгради в своите ученици един преподавател ? 

Какво ученикът приема или отхвърля от своя ментор? Ако се еманципира, какво остава 

в неговото творчество от обучението? До къде трябва да е провокацията за изграждане 

на собствен стил и позиция? Полезна ли е претенцията на учителя за моделиране на 

ученика по свой образ и подобие? Какво учителят приема от своите ученици? Има ли 

нещо, което трябва да се промени в образователната система, за да се изградят силни 

творци, а не епигони? Важно ли е съществуването на творчески ателиета? Това са 

въпросите, които опитваме да обговорим в поредицата изложби и дискусии. 



 

Проектът е с четирима от най-изявените български творци и преподаватели в областта 

на изобразителното изкуство – професорите Емил Попов, Вихрони Попнеделев, Андрей 

Даниел и Николай Майсторов. Той се реализира от Фондация „Въпреки” с финансовата 

подкрепа на Програма „Култура” на Столична община и Министерството на културата, 

както и в партньорство с Националната галерия, градските галерии във Варна и 

Кюстендил, столичните галерии „Стубел” и “Академия”, галерия - книжарница “София 

прес” и със спомоществователството на фондация „Процес – Пространство” и Винарска 

изба „Русе”. Включен е в Културния календар на София, както и в Календара на 

културните събития във връзка с Българското председателство на Съвета на 

Европейския. Поставени в изложба едно до друго произведенията на учителя и 

учениците дават възможност да се видят приликите и разликите и да се осмислят в една 

дискусия. Освен това, много важно е, че става дума за жив контакт между учители и 

ученици, а не за покойни майстори. Това е стара европейска традиция, която и днес е 

жива и не само в най-големите и европейски галерии. 



 

Андрей Даниел вече се включи и в две предишни дискусии на изложбите - на проф. 

Емил Попов и ученици в Кюстендил, и на проф. Вихрони Попнеделев и ученици в 

столичната галерия „Арт Алея”. В Кюстендил Андрей Даниел каза, че се радва на тази 

консервативност на Академията, където преподава, която се мъчи да запази, да предаде 

някакви стандарти. 

„Те са много заплашени, тези стандарти, 

ужасно са заплашени отвсякъде. Ако имаме възможност по света и да ходим по 

галериите, виждаме, че тези стандарти са напълно пренебрегнати и ние трудно можем 

да се усетим къде са пренебрегнати, защо, какво, как. И трябва да имаме ужасно силен, 

вътрешен компас, за да се ориентираме, да знаем за какво става дума. Радвам се, че това 

място, което се нарича Академия, май преведено значи място за срещи, продължава да 

изпълнява тази своя функция даже в това разпадащо се време. Успява да срещне едни 

млади хора с по-възрастни, и да има полезен обмен в тази работа и да се случи, нещо, 

което е важно”. Изложбите продължават, както и дискусиите. Очаквайте ги. ≈ 

Текст: Зелма Алмалех и Стефан Джамбазов 

Снимки: Стефан Джамбазов 

 

 

 

 



Адриана Чернин: Емпатията е голямата липса в българското 

общество 

 

„Може би, единствено в семейството е останало това да си помагаме един на друг, но 

оттам нататък фантазията да разбереш другия го няма. Как се чувства този човек, 

независимо в каква ситуация, но като цяло като че има някакво озверяване. Дали ще е 

срещу бежанците, понеже сега няма никакви бежанци, сега е срещу някакви трети 

полове и гей бракове”. Това споделя за „въпреки.com” художничката Адриана Чернин, 

която от дълги години живее във Виена, но откри голяма своя изложба в новата 

столична галерия „Структура”.  

Тя е убедена, че емпатията е голямата липса в българското общество. „Някаква злоба, 

не знам какво е. Това е разликата – ако в Австрия се съберат 200-300 националисти с 

руски знамена да прогонват едно афганистанско семейство или сирийско – тогава ще 

скочат всички църкви плюс гражданите на този град и на всички, да не говорим за 

някакъв елит от Виена”. Запознанството ни с Адриана е много специално за нас. Тя ни 

потърси по мейла, но не, за да ни кажа за предстоящата си изложба в галерия 

„Структура”, а да изрази своето смущение и несъгласие с националистическите прояви 

в България. Но това е нашата лична история, в която се роди и едно приятелство. 

Вярваме в това. Споделихме с галеристката и куратор на изложбата й Мария Василева 

и тя спонтанно каза, че Адриана следи живота у нас и по света дори повече от нея. А 

самата художничка е човек, който се вълнува и бежанския проблем, където е била и 

доброволка, но за това по-късно.  

http://въпреки.com/private/170541047766/tumblr_p3ouks9DKV1tq1hvt


 

Сега се концентрираме върху забележителната изложба на художничката. Разговаряме 

с нея в една от стаите над пространството на галерията.  Под нас е изложбата й. „Тя е 

планувана от много отдавна в нейни различни варианти според вариантите на местата, 

където би могла да се експонира. Не можа да се състои на нито едно от предишните 

места и в момента, в който Мария Василева реши, че ще прави галерия вече планувахме 

изложбата”, споделя Адриана Чернин. Това е първата изложба в галерия „Структура” 

след тази за откриването й. Пространството на галерията е изключително и когато сте в 

него имате усещането, че не сте в София, а в някоя от световните галерии, в която диша 

и се представя съвременното изкуство и неговите най-ярки автори.  

 



А Адриана Чернин продължава за изложбата си „…отклонения…” и не само. „На пръв 

поглед усещането е за липса на емоционалност, защото изглежда, че всичко е 

геометрично, няма никакъв жест на художника, личен жест - направено  перфектно, по 

някакъв начин, с шаблон или с някаква машина, може би. В някои работи има някаква 

драматичност, във всеки случай несигурност, която се получава, динамика. Нещо, 

което е абсолютно несвойствено на един геометричен орнамент, на разколебаване. Тези 

неща като съдържание съм ги търсила – движения, в някои неща някаква малка ли или 

по-силна агресия, която може да се види във формите как са съпоставени една на друга. 

Връзката при мен функционира малко по друг начин. Занимавам се с нещото и търся 

какво аз мога да намеря в него, автоматично моята роля започва да играе в това нещо. 

Оттам нататък това са по - бегли асоциации, защото като индивид 

винаги съм във връзка с това общество. 

И когато развивам нещо, всички възможни асоциации са в мен с неща, които съм 

усещала или изживявала извън самата себе си – по-скоро в контакт, във взаимодействие 

с външния свят, какъвто и да е той. Как да го дефинираме – той може да е някаква моя 

среда, може да са новините, може да е това, което аз лично съм преживяла в различни 

ситуации и такива по-необикновени ситуации. Това да отидеш на един гръцки остров в 

бежански лагер. При мен не функционира така директно. Обществото и геометрията, 

как ги събираме заедно. То се развива с времето по някакъв естествен начин. Докато 

работя фокусът ми, естествено е върху темата, и елементите, които има конкретният 

орнамент. Какво правя с него е вече въпрос и на житейски опит”.  

 

А Адриана уточнява: „Аз се занимавам с чистата форма на орнамента, като не забравям 

откъде идва, опитвам се да извадя чистата му форма и да работя с нея, защото тя за мен 

е и най-интересна досега, поне. Различните асоциации ги има. В по-ранни работи, 

където орнаментът е във взаимодействие с човешка фигура или с някакво друго 

органично същество, някакво, не е ясно. Там вече той играе по-специфична роля на 

този, който фигурата е захваната като в паяжина или тази решетка има някаква 



твърдост, някаква безкомпромисност и фигурата е безпомощна във връзка с този 

орнамент. Това, което повече ме интересуваше е връзката с абстракцията, защото 

орнаментът по себе си е абстрактен. 

Той няма фигурални мотиви или някакви други. Не е фигуративен, но оттам нататък 

като се вземе традицията на абстракцията в живописта, а и в скулптурата – вече в 

различните работи съм търсила баланс до колко е чиста абстракция, доколко 

орнаментът се усеща, доколко се вижда, в какво състояние е той, доколко е цялостен 

или в някакво разсипно състояние, разпадащ се, защото разпадането е  една от темите 

на изложбата. Този орнамент, който аз съм използвала, стигнала съм до него, само 

защото той се е разпаднал. Това е от един минбар /„възвишено място”,  издигнатото в 

джамията, откъдето имамът чете хутбата (проповеди). Представлява висока катедра със 

стълби - б.а./. от джамията в Кайро. Това е стълбище в джамията, където горе стои 

имамът и проповядва като амвон в християнската традиция. Това стълбище има две 

стени от ляво и от дясно с този орнамент. Това е много интересна конструкция, защото 

там няма нито лепене, нито някакви пирони. Това е една решетка и там, където са 

дупките на решетката са като панели-елементи, различни, които се получават в 

различни форми. Система, в която едното има един канал, другото има едно издадено и 

те се вплитат едно с друго. Така се държи цялото това нещо 5 м на 5 м.  

 

През 19-ти век джамията вече не е функционирала като джамия, а е била приют за 

бедни. Един султан, който искал да направи нещо за бедните я е затворил като джамия 

и там хората да живеят. По край това, че никой не се  е грижил за сградата, покривът, 

който е бил дървен протекъл и застрашавал да падне, а стената зад този минибар е била 

силно влажна, омекнала и при това решетката започнала да се размества. При 

разместването тези елементи падат. Според изследването това е станало умишлено и 

започнал да бъде разграбван част по част. В средата на 19-век се образува 

Министерство за опазване на културното наследство от ислямския период, в началото 

на века се създало за опазване на античния Египет. Тогава този минбар е оценен много 



високо. С тази оценка те канят всеки, който се докопа до него да го разрушава, да го 

ограбва. Работите се продават две преки след джамията, която уж е заключена, но 

джамията имала някаква дупка, от която съседите влизали през нощта – една такава 

история. Във всеки случай голяма част от тези елементи попадат в големи колекции в 

Западна Европа. Една не малка част отиват в МАК, музея за приложно изкуство във 

Виена и остават там. Този процес на разпадане е причината аз да ги видя тези 

фрагменти и да се заинтересувам, те са фрагменти, те нямат тази решетка, която ги 

свързва. Дотогава аз само с решетките бях работила. Този процес на разруха, на разпад 

и после на събиране на тялото също е тема на изложбата. 

Повечето от тях са правени за това пространство. 

Бях първо тук през май м. г., тук беше руина, но видях колко е високо, пропорциите ми 

станаха горе - долу ясни. Тогава реших да направя първо две вертикални работи, които 

не бях правила до тогава. След това бях през ноември м.г. тук, когато видях вече 

цялостната ситуация с това, че като се влезе стените от ляво и от дясно са високи, 

стигат до горе, както и тази ситуация с малкото помещение горе. Това движение, което 

се получава при изложбата – влиза се от едната страна, минава се през едно дълго 

помещение, след това се качваш нагоре по стълбите, имаш един вид край, една точка, в 

която спираш. После като се върнеш обратно от стълбите отгоре се вижда цялата 

изложба и то наведнъж отгоре, вече с един по-друг поглед отзад – напред. Тръгваш по 

същия път, но на обратно, той никога не е същият. Тогава развих този автопортрет, 

който е тук, ясно ми беше, че там трябва да има нещо, което да е и крайна точка, и 

начална точка. Така, че изложбата да бъде видяна и интерпретирана като идея, като 

замисъл от мене по нов начин. Като че има противопоставяне на тази абстракция като 

влезеш и видиш абстрактни неща – това е ясно, че те са такива. Но след като има една 

фигуративна, която в началото не се знае, че я има, като се връщаш вече я има тази 

ситуация „А, те, наистина, са абстрактни!”. Обяснява Адриана Чернин, а ние вече сме 

извървели този път, съсредоточили сме се върху автопортрета й, който е край и заедно 

с това начало на изложбата. Заедно се смеем, тя особено гръмко, когато я питаме как 

съчетава конкретността като позиция и отношение към случващото се около нас с 

абстрактното изкуство си.  

 

 



 

„Сигурно съм шизофренна /много смях/. Това идва от различни, специфични търсения 

в изкуството, това се е развило при мен през последните четири години. Преди това не 

е било толкова абстрактно, отчасти. Но все пак имам някаква връзка с тези неща още от 

Художествената гимназия в София, когато не е била така явна тогава. Но това, че 

станах така абстрактна с този орнамент и то беше решение, защото докато го разучавах, 

за да конструирам наново открих много зависимости в него, които някои знаех, че ги 

има, но не очаквах, че са толкова много и че са толкова различни и интересни. В един 

момент взех решението да работя с него, само с него, само с чистия орнамент и то без 

да го деформирам, без да правя повторение и т.н. и да се опитам да обърна 

характеристиките му срещу самия него. Значи 

неговата строгост да я откопая с неговите средства 

– един вид подривна дейност, в която обаче аз не допълвам никакви елементи и да 

измислям нещо. Това беше решението, че този елемент сам по себе си е толкова 

интересен и съдържа и противоречие в себе си, че аз мога да го оставя сам и да работя 

единствено с него. Не ми трябва някаква фигура, нещо, каквото и да е допълнително. 

Той носи в себе си достатъчно, за да продължа да работя само с него. Това с 

абстракцията беше едно решение, което дойде от самия материал, с който работя”. 

Изложбата е създадена специално за пространството на галерия „Структура”, като 

някои от творбите се показват за първи път. Визуално и тематично тя продължава 

търсенията на авторката от последните няколко години и заниманията ѝ с чистия 

орнамент. Адриана Чернин започва творческата си кариера с рисунки и видеа, които 

могат да се отнесат към феминистичната традиция в изкуството. През 2005-2006 

включва към женските фигури в картините си и машрабия – елемент от арабската 

архитектура, който се поставя на прозорците за уединение. През 2014 г. е поканена от 

Музея за приложни изкуства МАК във Виена да работи с оригиналните елементи на 

един орнамент от джамия в Кайро от XIII век. Именно тогава Чернин открива красотата 

и безкрайността на тази на пръв поглед цялостна и ненарушима система. Оттогава 



художничката не спира да изследва, изучава и търси нови предизвикателства под 

повърхността на видимото. За нея орнаментът се превръща в източник на вдъхновение, 

който ѝ позволява през неговата анонимна визия да разсъждава върху 

взаимоотношенията между индивида и обществото, върху връзката между красота и 

насилие, баналност и разнообразие. Основен проблем в новите ѝ работи е този за 

строго определения ред и възможността или невъзможността за противоречие; 

противопоставянето на този ред и до каква степен той може да се саморазруши. 

Изложбата е придружена от каталог на български и английски език, в който може да се 

прочете текст от Мария Василева и разговор с художничката.  

 

Припомняме, че през 2014 година австрийското списание „Format” публикува Топ 100 

на най-добрите художници (Die 100 besten Österreicher). За подреждането в класацията 

е използвано авторитетното мнение на 49 специалисти: пазарни експерти, музейни 

директори, частни колекционери, куратори, арт консултанти, представители на 

аукционни къщи и галеристи. Сред тях бяха селектирани и девет чужденци, между 

които Адриана Чернин и Пламен Деянофф. А Адриана е щастлива, че е одобрен 

проектът на Пламен за „Бронзовата къща” и то по пътя на обществените дискусии. 

Говорим си с Адриана Чернин на 27 януари, Деня на възпоменание за жертвите от 

Холокоста. Но той ни връща към днешния ден и нашите тревоги, вълнения, 

възмущения. 

„Призраците са се сред нас, 

както си говорим днес в Деня на възпоменание за Холокоста. Проблемът е, че се 

правим, че не ги забелязваме или че ги няма… Не знам. От една страна те са в 

правителството, от друга това просмуква вече и нормалните хора. Трябва много 

самостоятелно да мислиш, много да се съмняваш в това, което ти се поднася от 

масовите медии, за да имаш някаква друга позиция. Балансът вече го няма. Това е и 

липса на самоуважение, ако нямаш самоуважение, не можеш да уважаваш другия. В 



тази политическа ситуация хората нямат чувство за достойнство, че те имат достойно 

положение в тази държава като няма справедливост, като няма съдебна система, като 

има едни политици, които си правят, каквото си поискат заедно с тези така наречени 

бизнесмени или каквото са там и те правят на луд всекидневно с най-различни дребни 

неща, които се случват. Това е за елементарни човешки права – това да не бият”. 

И тук идва и темата за ратифициране на Истанбулската конвенция, която меко казано, 

показва доколко е гражданско нашето общество и доколко са изместени, „за жалост” 

нейният смисъл и усещането ни за свободен избор и уважение към другия. Адриана в 

началото си помислила, че това е някаква пропаганда, която идва от националистите. 

„Осем министри са гласували против тази конвенция в Министерски съвет. Помислих 

си, че е някакъв опит да се използва понятието gender, преведено по начин, което се 

струва много подозрителен на някои хора и е опит да се използва за политически цели. 

Междувременно това, което ме изумява е как функционира тази пропагандна машина. 

Огромна част от обществото е на мнение, че ще се случи нещо много страшно. И едно 

от много, много страшното нещо е, ако се разрешат еднополовите бракове.  

 

Страховете са доведени до някаква пълна истерия, 

която функционира. Защо не се появи някой, който да каже, че това не е темата и дори 

да е - какво ще ви заболи, ако разрешат еднополовите бракове. Никой няма да ви 

задължи да се жените за някого, за когото не искате. Явно обществото е абсолютно 

несигурно, никой на нищо не вярва и оттам нататък, която пропаганда е по-силна, по-

брутална, тя хваща декиш. Не знам, не знам. Не, че всички тези неща ги няма някъде 

другаде. Например Истанбулската конвенция е ратифицирана от Австрия, но аз нямам 

спомен за дискусия, може би е имало някакво съобщение по радиото в новините от 

едно изречение, че това се е случило. Тук вече са толкова различни нещата. По каквато 

и да е тема, когато популисти, националисти, дясно радикални и всякакви подобни 

групировки се опитат по някакъв начин да влияят на обществото или както сега 

националистите са в правителството да прокарат някакви нови закони и правила, 



гражданското общество е будно и го има в една критична маса. Например, миналата 

събота във Виена имаше демонстрация срещу определени закони, които сега 

правителството иска да приеме за бежанците, на която демонстрация, според полицията 

бяха 20 хил. души, според организаторите 70 хиляди. Значи истината ще е някъде по 

средата. Става дума за град, който е колкото София. Тук вече е друго положението. 

Тази критична маса, това което ме вбесява е като казват, че това го има навсякъде. Има 

го, но балансът е друг. 

Балансът е друг и мислещите хора биват чувани, 

повече отколкото тук, защото, ако погледнем СЕМ прави ли такива статистики за 

Истанбулската конвенция в телевизиите. Общо колко души са били поканени в 

студиото да обяснят за какво всъщност става въпрос и колко са поканени, които само 

викат и крещят, че нашите изконни ценности ще бъдат потъпкани, изкоренени и не 

знам какво си?! Какво е това общество, в което изконните ценности предполагат 

насилие срещу жени или домашно насилие, когато тези неща по някакъв начин се 

свързват”?!. 

Адриана си припомня и различни моменти от бежанската криза, когато започнали да 

идват през 2015 бежанците от т. нар. Балкански коридор. „Първият проблем беше на 

границата между Гърция и Македония, когато войската беше там, пускаха сълзотворен 

газ срещу деца и тогава прочетох в българските форуми, мислех, че там пишат моите 

приятели по идея – тези, които протестираха 2013 - а година. В тези форуми прочетох 

около 99% коментари, които бяха пълни с ужасна омраза. Не разбрах откъде се появи. 

Това ме шокира страхотно, защото дори да има някакви тролове – това не може да са 

99%, които пишат не за сълзотворен газ, а за напалм: „само мъртвият бежанец е добър 

бежанец”. Тогава ме обхвана някакво чувство на срам, в немския език го има това 

понятие „срамуваш се заради чуждото”, срамуваш се заради другия. 

Един такъв колективен срам, 

както е колективната вина или колективната отговорност. След това беше другата 

драма в Унгария, която възмути цялото западноевропейско общество, във всеки случай 

германското, защото сцените напомняха много на тези от Третия райх. Беше, наистина, 

ужасно”. 

Самата тя станала доброволка във Виена в помощ на бежанците и организации като 

Каритас и Червения кръст правили логистиката, защото стотиците граждани, които 

искали да помогнат не знаели откъде да започнат. „И аз се включих в тази организация 

за идването на бежанците. Много ме впечатлиха два огромни плаката на арабски и на 

английски, в които се казваше: „Вие се намирате във Виена, столицата на Австрия, ако 

вие или децата ви са болни, отидете при лекарите или се обърнете към някой от 

доброволците”. Ние всички носехме някакви отличителни знаци или жилетки. Имаше 

сума указания какво трябва да направят и накрая пишеше „You are safe!” /вие сте 

защитени/. Тогава в мен дойде този втори процес на измиване на срама, този срам, 

който бях почувствала от голяма част от българското общество, все пак се чувствам 

част от него”. С тази своя убеденост е била и на гръцките острови, където австрийски 

летовници видели  в какви нечовешки условия живеят бежанците, дошли на лодки, а по 

пътя в морето загинали хиляди. Когато отишла там вече имало организации, създадени 



от летовниците, които да помагат на хората, изпаднали в беда, между доброволците и 

много млади хора…  

 

Но искаме да се върнем към изложбата и това, което е Адриана Чернин, която участва 

преди години със свои творби на viennacontemporary, когато България беше Фокусна 

страна на панаира, както и на голямата изложба в СГХГ. Говорим си и за Виена като 

притегателно място за българските творци не само художници. „Страхотно, че има тази 

свобода и младите хора могат да си избират къде да учат и какво да правят. Не знам 

дали има някаква статистика в Академията във Виена, като изключим Германия, където 

езикът е един и същ, но може би студентите от България са най-много. Ние заминахме 

и останахме. След като вече нямаше визи /2000 г./ те масово отидоха във Виена. За тях 

вече беше по съвсем друг начин, защото 

те бяха и с двата крака, и тук, и там. 

За тях не е било това „заминавам и оставам!”. Те са много по- и на двете места по едно 

и също време”. И още нещо, което не можем да не цитираме от каталога на изложбата й 

„…отклонения…” в галерия „Структура”, написано от Мария Василева. „Работите на 

Адриана Чернин са абстракции, изтръгнати от полето на реалността. Всяка една от тях 

обаче разказва истории или подтиква да си създадем свои. Референциите към 

случващото се днес са налице. Долавяме препратките с отложения в клетките ни 

исторически и визуален опит. Предишните разкази се наслагват върху днешното време. 

Времето се слива в едно, то е същото. Кръгът на калейдоскопа е затворен и гледането 

може да започне.” Изложбата на Адриана Чернин продължава до 10 март. Не я 

пропускайте! ≈ 

Текст: Зелма Алмалех и Стефан Джамбазов 

Снимки: Стефан Джамбазов 



Еврейската памет на Берлин 

 

Едва ли в света има друг музей, който да създава у посетителя почти непоносимо 

усещане за самота и безнадеждност, както в Еврейския музей в Берлин. Няма експонати 

или ужасяващи документи и фотографии, които да свидетелстват за педантичната 

жестокост, с която са унищожени милиони животи по време на Холокоста. 

Но музеят, проектиран от забележителния световен архитект Даниел Либескинд е 

пространство, което те обсебва и влизаш в ада на унищожението с всяка своя клетка, 

изпитваш почти физическа болка и душевно страдание, като че ли си Там и Тогава, а 

надеждата я няма. Търсиш я, но тя идва след дълъг и мъчителен път на търсене в 

коридорите като лабиринт с наклони, с особени светлини и запомнящи се звуци, в 

които откриваш и музика. 

 

Еврейският музей в Берлин е проектиран от Даниел Либескинд 

Първият Еврейски музей в Берлин е създаден през 1933 година и съществува само пет 

години. Веднага след погромите на Кристалната нощ на 8 срещу 9 ноември 1938 година 

е закрит от нацисткия режим. През 1971 година еврейската община в Берлин (става 

дума за Западен Берлин – б.а.) отбелязва своята 300-та годишнина с изложба в бившия 

http://въпреки.com/private/176016065036/tumblr_pc21r1jgs21tq1hvt


музей на историята на Берлин възниква идеята за създаване на нов еврейски музей. В 

следващите години този музей е мястото, където се организират подобни тематични 

изложби. Интересът е голям. През 1988 година заради необходимостта от повече 

пространството за еврейския отдел е обявен архитектурен конкурс за 

разширяването  на музея. 

Конкурсът печели Даниел Либескинд, 

озаглавил проекта си Between the Lines („Между строфите“ или по-известен като 

„Между редовете“). Асиметричната зигзагообразната линия на зданието не веднъж се 

пресича, като че ли се препречва от правата и настъпателна линия на пустите 

помещения, напомнящи шахти. Замисълът на архитекта е те да символизират 

опустошението, което сякаш спира живота в Германия и Европа след масовото 

унищожение на евреите и тяхната култура. Музейният комплекс започва да се строи 

през 1993 година. Открит е на 13 септември 2001 година, било е предвидено това да се 

случи на 11 септември, но заради атентатите в Ню Йорк е отложено. 

Музеят се помещава в две сгради – първата, в която е администрацията и 

пространството за гостуващи изложби е в бароков стил е построена през 1735 година, 

проектирана от архитекта Филип Герлах. В нея се е помещавал Върховният съд на 

Прусия, а след 1913 година този на Берлин. След Втората световна война сградата е 

реставрирана и става резиденция на Берлинския исторически музей. Сградата на 

Либескинд, донесла му световна слава, е с формата на разрушена линия, която все пак 

върви нагоре и създава усещането за трагична съдба на евреите не само по времето на 

Холокоста. Има моменти, в които се задушаваш, гледайки я отвън като огромен 

асиметричен цинков ковчег, а отвътре дъхът ти спира на моменти. 

 

Тази сграда няма вход като за обичаен музей. Тук може да се попадне само от старата 

сграда през дълъг подземен коридор – черно стълбище. Цинковата фасада е с хаотични 

тесни прозоречни процепи и от нея не може да се разбере колко са етажите в нея и 

имали ги въобще. Когато се влезе вътре губиш чувството си на равновесие сред голите 



сиви стени, някъде със странно поставени огледала, а подът е под наклон и още с 

първите крачки ти трябват усилия, за да продължиш напред. Но продължаваш, за 

стигнеш докрай в емоцията за зловещите събития, които знае нашето поколение, но тук 

осъзнаваш и преживяваш всичко отново, ставаш частица от този мрак на 

унищожението, за да потърсиш и повярваш в светлината. Всичко е направено така, че 

посетителят да изпита страха и несгодите, 

преживени от евреите по време на Холокостта, а и в предишните си гонения в 

двехилядната история на живота си в Германия, а и в други страни на Европа. 

В музея има три много специални места, които въздействат по различен начин, но 

оставят чувството на страдание, на безизходност, на самота и заедно с това на 

неосъзнат, но жизнен подтик да преодолееш всичко това. Тези три места се откриват в 

пресичащите се наклонени оси и всяко от тях носи своето послание да разбереш, да 

преодолееш, да влезеш в свят, след срещата, с който едва ли ще бъдещ същият. 

„Градината на изгнанието“ е извън сградата на Либескинд, но сътворена също от него. 

В нея се влиза от подземните пространства на музея. И тук продължава проблемът с 

ориентацията – в градината са 49 шестметрови бетонни блока, на чиито върхове растат 

маслинови дървета, символизиращи мира и надеждата в еврейската традиция. 49-те 

стълба символизират годината на създаването на новата Държава Израел 1948, а 49-ият 

– Берлин. Тук е въплътен опитът на изгнанието, хилядолетия и столетия съпровождал 

еврейския народ. Платформата, на която е разположена градината е наклонена и под 

равнището на земята, самите колони са също наклонени и разхождайки се между тях 

отново губиш представата къде си, дали стъпваш на сигурно или се завърташ на място 

без ориентир. Така, както тръгват 55 000 от евреите от Германия в предчувствие за най-

лошото след 1933 и особено след 1938, когато първите 1500 от Берлин са депортирани в 

нацистките лагери на смъртта. 

 

Тези колони на някого може да напомнят с нещо Мемориала на загиналите евреи в 

Европа в близост до Бранденбургската врата на архитекта Питър Айзенман, когото 



Либескинд нарича свой учител. Но това е само привидно, а за Мемориала малко по-

късно. По странните коридори на музея достигаш до 

кулата на Холокоста 

– не голямо празно пространство с черни високи стени и малка прокрадваща се 

светлина на самия му връх. Тук самотата е безкрайна, дори да има и хора около теб. Те 

не се застояват тук, надежда няма – угнетяващо. Кулата не символизира газовите 

камери, а нищото, в което си превърнат, защото си евреин и нямаш право на живот. По 

подобен начин въздействат офортите на италианския художник и архитект Джовани 

Пиранези (1720-1778) от цикъла му „Затворът“, изложени в музея на сюрреализма в 

Берлин, но те са само картини отпреди почти три века, а тук е пространство и си сам. 

Може ли да служи за урок да не се повтаря? В днешния ден, когато и в Европа 

антисемитизмът и ксенофобията сякаш се възраждат този въпрос остава отворен. Уви! 

Но в музея има и друг повик, който се чува непрекъснато. Той е трясък, удря те в 

цялото ти същество по-силно от камбана. В едно от пространствата наречено Шалехет 

(Листопад) на земята има 10 000 метални лица, можеш да различиш детски, по-големи, 

на възрастни хора, можеш да вървиш по тях. Неволно ставаш част от Холокоста… 

Прозрение на израелския скулптор със световна известност Менаше Кадишман /1932 – 

2015/ и архитекта, което се усеща като вик, като стон. Можеш да стъпваш върху тях, а 

може просто да гледаш и чуваш. Лицата в изображението си напомнят, поне на мен, на 

паметната картина на норвежкия художник Едвард Мунк (1863 -1944) „Викът“, макар и 

нарисувана през 1893 година. 

 

Шалехет (Листопад) на Менаше Кадишман в музея 

Музеят поразява, когато влезеш в неговия свят, но още повече поразява доколко 

съдбата на Даниел Либескинд е свързана с този негов гениален проект, който го прави 

един от най-знаменитите архитекти и дори философи на нашето време. Той е и 

виртуозен музикант, математик, философ, поет, преподавател, странен пътешественик в 

съвременния свят, но с невероятни проекти реализирани в цял свят, включително и 



кулата на мястото на световния Търговски център в Манхатън, сринат жестоко на 11 

септември 2001 г. Той е роден 1946 година в Лодз, Полша в еврейско семейство, 

оцеляло от Холокоста, но повечето му родственици са загинали в газовите камери на 

нацистките концлагери. Семейството се изселва в Израел през 1957, вероятно с 

предчувствието как в началото на 60-те тогавашният лидер на Полската 

комунистическа партия Владислав Гомулка ще изгони от страната не многото полски 

евреи, преживели Холокоста. Либескинд изучава музика в Израел, като му предричат 

бляскаво бъдеще като музикант. В бъдеще музиката има особена роля в архитектурните 

му проекти на стадий разработки и концепции, както е и в Еврейския музей в Берлин. 

Получава архитектурното си образование в Cooper Union в Ню Йорк и второ в Есекс, 

Англия по специалност „история и теория на архитектурата“. За него е характерен 

интердисциплинарният подход, стремежът критически да се преосмисли 

архитектурната дейност. Той е и преподавател в много от водещите университети в 

света. През 2013 година е удостоен с Доктор хонорис кауза на НБУ. Години наред 

Либескинд се занимава преди всичко с теория на архитектурата преди да започне да 

работи върху забележителните си проекти, които го правят един от знаменитите 

архитекти на нашето време. 

 

И тук е моментът да го цитирам, за да разберем и дълбоката философия на неговите 

проекти: „Архитектурата е много специфично вид изкуство, единственото, което няма 

как да пренебрегнеш. За мен 

архитектурата е преди всичко изкуство на общуването. 

Понякога сградата мълчи, създали са я единствено като конструкция – няма, празна, 

отчасти утилитарна. Такава сграда я използват и разрушават без угризение на съвестта. 

Според мен, всяка сграда е архитектура. Но хората защо ли са склонни да мислят, че 

това е просто жилищна сграда, а този музей е страхотна архитектура. С това не съм 

съгласен – всеки обект било то супермаркет или музей се строи за хората и за всеки, 

който е вътре трябва да му е приятно, удобно и интересно да „общува“ с него”, пише 

Либескинд. 



Но да се върнем към Еврейския музей в Берлин, в който наистина общуваш с 

пространствата му понякога болезнено с упорство, понякога с дълбока тъга от това, 

което той ти споделя и очаква да го разбереш и почувстваш. И това много напомня като 

усещане за „общуване“ на продуцирания от Вим Вендерс документален сериал 

„Катедрали на културата“, в който режисира частта посветена на знаменитата сграда на 

Берлинска филхармония, която не е далеч от Еврейския музей. И един парадокс, като 

първо впечатление на общуване с хората от музея. На рецепцията преди да се 

регистрираме за влизане се оказва, че работят две българки. Много ни се зарадваха и 

казаха, че сме първите български журналисти, които посещават музея. Не знам доколко 

е вярна статистиката, макар че германците са пунктуални в нея. Оставаме без коментар 

този факт, независимо, че много колеги посещават Берлин, а Еврейският музей е повече 

от забележителност. 

 

Мемориалът на загиналите евреи в Европа 

Но да продължим с „общуването“ на музея, на паметника с хората. Близо до Еврейския 

музей, почти до Бранденбургската врата и в близост до Райхстага е 

Мемориалът на загиналите евреи в Европа. 

Паметникът се намира на бившето място на Берлинската стена, където “смъртната 

ивица” е разделяла града. Той действа като фокусна точка, свързваща различните 

паметници на Холокоста, разпространени в града и страната. Скулптурният парк е 

съставен от 2711 правоъгълни бетонни блока, разположени в мрежа, покриваща 1,9 ха. 

Това позволява дълги, прави и тесни алеи между тях, които са изградени вълнообразно. 

По време на войната районът действал като административен център на убийствената 

машина на Хитлер. Неговата канцеларска сграда, проектирана от Албърт Спейър и от 

разрушаването му, е на няколко стотин метра на юг, бункерът му се намира под 

близкия паркинг. Мемориалът се намира близо до чуждестранните посолства на 

Берлин, позволявайки на политическите дипломати и лидери от цял свят да наблюдават 

как Германия признава своето минало, като продължава да напредва. Тук усещанията 



са по-различни, но не съвсем. Автор на проекта е архитектът Питър Айзенман, който 

както вече споменахме Даниел Либескинд определя като свой учител, независимо че 

разликата в годините им е само 14. 

 

На пръв поглед мемориалът е място, където между блоковете тичат деца, играят, но 

когато тръгнеш между бетона в тесните алеи имаш друго усещане, сякаш се движиш в 

гробище, а в каменните му блокове са зазидани хора, много хора. Небето отгоре само 

ти напомня, че светът е по-различен вече, има светлина. Усещаш контраста между 

сивите плоски камъни и синьото небе като признание за мрачното време на Холокоста. 

Но не само това. Докато се спускаш надолу към входа на паметника, сивите стълбове 

започват да се издигат, докато не те погълнат. И докато вървим, чуваме на английски 

гласа на млада жена: „Тук не е място за игра и смях, това е мемориал“. Казва го на 

тийнейджъри. Те тръгват смутени по пътеките между бетона. Накрая сивите стълбове 

отново стават по-малки, докато посетителите се изкачват към изхода - светлина. Тъй 

като посетителите се скитат през плочите, слънцето изчезва и се появява отново. Човек 

постоянно потъва и се възражда с възможността за по-светъл живот и бягство от 

самотата. А дали успява повече от 70 години след края на Втората световна война? 

Дълга и тревожна тема и във второто десетилетие на 21-ви век. 



 

Идеята за Мемориала е от края на 80-те години на публицистката Леа Рош и историка 

Еберхард Йекел. На 25 юни 1999 година Бундестагът на Германия взима окончателно 

решение за строеж на Мемориала по проект на американския архитект от еврейски 

произход Питер Айзенман и се учредява държавен благотворителен фонд за неговото 

създаване. Но преди това в обявения международен конкурс участват много 

авторитетни архитекти и техните ателиета. От първия момент тогавашният канцлер 

Хелмут Кол следи конкурса и изразява своето мнение. През 1996 г. започна нова, по-

ограничена конкуренция, при която 25 архитекти и скулптори са поканени да 

представят предложения. Вторият конкурс е през ноември 1997 г. остават четирима 

финалисти, между които архитектът Питър Айзенман и художникът Ричард Сер, чиито 

план по-късно се очертава като победител. Скулптурният комплекс започва да се 

изгражда на 1 април 2003 г. и е завършен на 15 декември 2004 г. Открит е на 10 май 

2005 г., шестдесет години след края на Втората световна война, няколко месеца преди 

Ангела Меркел да встъпи в длъжност като канцлер на Германия през ноември същата 

година. Тогава канцлер е все още Герхард Шрьодер. Цената на строителството е 

приблизително 25 милиона евро. Канцлерът на обединението Кол доживя откриването 

на Мемориала, чието създаване в голяма степен е и негово дело. Това са на кратко 

историческите факти за създаването на Мемориала. 



 

Плочките с имената на загиналите евреи от съответния дом са поставени пред него 

сред паветата в града 

Но той стана част от голямото покаяние на Федерална Република Германия за 

стореното на света от Нацистка Германия. ГДР никога не пое отговорност за стореното, 

просто бяха от Съветския блок и като че на нейна територия, включително и в Източен 

Берлин никога не се беше случвал Холокостът и терорът на нацистите. Дълга тема, а 

може би неслучайно днес пронацистката партия Алтернатива за Германия има най-

много последователи в тази част на днешна обединена Германия. Този скулптурен 

Мемориал е 

световен пример за общуване с публиките, 

с хората, които идват тук от цял свят. Най-дългата опашка пред музейно пространство, 

която видяхме и изчакахме в Берлин беше точно тук. Звучаха различни езици и хората 

търпеливо изчакваха реда си за експозицията под Мемориала. Тук отново, както в 

Еврейския музей няма снимки и документи от ужасяващите нацистки лагери на 

смъртта. Има конкретни хора, съдби на семейства, лични писма от ада за сбогом и за 

обич към близките.Свидетелства, които потрисат. Неслучайно администрацията на 

музея препоръчва да не го посещават деца под 14 години. На картата на Европа са 

отбелязани всички концлагери и места на унищожението във Франция, Полша, 

Чехословакия, Германия, Австрия, Съветския съюз, Румъния, Гърция…Безкрайно и 

ужасяващо – Аушвиц, Майданек, Треблинка, Бабий Яр, Хатин и още и още. 

Непоносимо те гледат лица, запазени в щастливи семейни снимки на хора, между които 

много деца, които са унищожени само защото са евреи. Почетени и са и всички 

неeвреи, намерили смъртта си в нацистката машина за унищожение. 



 

Новата синагога в Берлин е реставрирана и превърната в изключително стилен музей 

Някъде по същото време при строежа на мемориала в Берлин са поставени  7000 малки 

метални плочки сред паветата с имената на убити от нацистите хора, предимно евреи 

пред техните домове. Те са пръснати из целия град. Отбелязани са имената, годината 

им на раждане, депортацията и къде са загинали. Преобладава 

финалната дума Аушвиц… 

Стъпваш не толкова по история, колкото по нереализирани човешки живота, защото в 

тези отбелязани дати на раждане и смърт преобладават децата. Често се забелязват тези 

малки плочки в квартала около новата синагога, която е била в рамките на Източен 

Берлин на Ораниенбургерщрасе. Тя е построена в средата на 19-ти век, неин архитект е 

Едуард Кноблаух, спечелил конкурс в 1857 година. Той е направил проект си в 

сефарадски (на испанската еврейска традиция) стил, вдъхновен от архитектурата на 

Алхамбра в Гранада. При откриването й пишат за нея като гордостта на Берлин. 

Главната молитвена зала е била огромна за 3200 души. В нея са изнасяни и концерти, в 

1930 година е имал концерт като цигулар самият Алберт Айнщайн. 



 

В двора на синагогата може да си види разрушеното й крило 

В заседателната ѝ зала са се съвещавали водачите на голямата еврейска общност в 

Берлин. За разлика от старата синагога в тогавашен Берлин режимът бил много 

либерален – имало е смесен хор към храма, орган, лекции, концерти. По време на 

погромите през Кристалната нощ 1938 година синагогата е подпалена, но след намесата 

на полицията погромът е овладян. Службите в синагогата продължават до 1940 година, 

но тогава Вермахтът окончателно я затваря. Превръща я във военен склад, а в залата, 

където преди това заседавали еврейските ръководители на общността, започва да 

заседава Гестапо, подготвяйки списъците на евреите, които трябва да бъдат 

депортирани към нацистките лагери на смъртта. Сградата почти била запазена по време 

на Втората световна война, но при бомбардировките на съюзниците през 1943 година 

била разрушена. След войната този район на Берлин остава в източната му част и 

правителството на ГДР преценява, че не е целесъобразно да я възстановява, тъй като в 

Берлин вече няма евреи. През 1958 година останките от сградата на синагогата се 

срутили и останала само фасадата. След обединението на Германия синагогата е 

реконструирана, а в близката станция на S бана могат да се видят фотографии от 

забележителното ѝ минало и каква част от нея е възстановена по стари снимки и 

спомени. Възстановена е фасадата и невероятно красивия и пищен купол. Това е не 

голям музей за историята на берлинските евреи с по чудо съхранени свитъци, Тора и 

представяне на случилото се в погромите и разрушенията. На мястото на огромната 

зала е открито пространство, където са маркирани колоните поддържащи храма и 

мястото, откъдето се е водила службата. Земята е в ситни сиви камъчета. Сега това е 

еврейски културен център, където има и малко помещение за молитва. Около сградата 

към големия булевард е оградено, пазят полицаи. И на трите места е така, влиза се през 

скенери, застраховка от ислямистки атаки.  



 

Неповторимото усещане в музея на Либескинд се създава освен с архитектура и със 

светлина, и с музика 

Тук е моментът да се върнем към Еврейския музей на Даниел Либескинд. Сред малкото 

изложени експонати са и очилата на Мозес Менделсон  (1729-1786) , еврейско-немски 

философ, работил заедно с Лесинг, основоположник на движението „Хаскала“ 

(еврейското просвещение), което се застъпва за идеите на Просвещението и за 

интеграция на евреите в европейското общество. Негов внук е знаменитият композитор 

Феликс Менделсон -Бартолди. Тези детайли са важни, защото единствени в Централна 

Европа германските евреи са почти изцяло част от активната част на обществото, за 

разлика от страни като Полша, Унгария, Чехословакия… Те не могат да повярват, че в 

цивилизованата им държава на философи, интелектуалци, учени, юристи може да им се 

случи нещо лошо. Те са част от нея, те работят за нея. 55 000 евреи в Берлин усещат 

ситуацията още след 1933 година и емигрират в САЩ, Великобритания, Австралия, 

Южна Африка, тогавашна Палестина…  Другите – следва Кристалната нощ и 

влаковите композиции към Аушвиц, Майданек и много още заедно със събратята им от 

други страни. 

Трите мемориални музея са много различни като решения, обединява ги в чисто 

формалистично - естетски план вложеното въображение, артистичност, чувствителност 

и познание на създателите им. Няма плакатност, няма гръмки текстове, 

а преживяно усилие да разкажеш, 

да въведеш съвременния човек, роден десетилетия след Холокоста в един състоял се 

свят на страдание, болка, смърт и безнадеждност, който уви, може и да се повтори. 

Оптимистичното – навсякъде особено в Еврейския музей и на Мемориала беше пълно с 

млади хора от цял свят – американци, англичани, испаноговорящи, италианци, 

французи, германци. Запомняхме лица, които срещахме в тези пътища на паметта. Но 

за тези специални други места на Берлин в следващ текст. ≈ 



Текст: Зелма Алмалех 

Снимки: Стефан Джамбазов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


